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ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 



Загальна характеристика громади 

Герб   

Прапор 

Відповідно Указу Президента України «Про утворення та реорганізації 

військово-цивільних адміністрацій у Луганській області» від 19 лютого 2021 

року №62/2021 була утворена Лисичанська міська територіальна громада 

Сєвєродонецького району Луганської області до якої увійшли міста 

Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, селища міського типу Білогорівка, 

Вовчоярівка, Малорязанцеве, Мирна Долина, села Біла Гора, 

Верхньокам’янка, Золотарівка, Рай-Олександрівка, Устинівка, Шипилівка та 

селища Лисичанський, Лоскутівка, Підлісне, Тополівка. 



Загальна характеристика громади 

 Лисичанська міська територіальна громада є інвестиційно-привабливою для 

залучення іноземного та вітчизняного капіталу. Серед переваг - розвинена 

інфраструктура інженерно-технологічних мереж та комунікацій, розгалужена 

транспортна система, зручна логістика, активно розвивається 

агропромисловий сектор, також торгівля та сфера послуг. 

 Громада націлена на економічне зростання та міжнародну співпрацю, 

розвиток міського простору та покращення благоустрою. 

 Лисичанська міська територіальна громада - зацікавлена в залучені інвесторів 

для створення екологічно безпечних виробництв. 

 

Переробка сільськогосподарської продукції 

Транспортно-логістичний хаб (у т. ч. для сільськогосподарської 
продукції) 

Традиційні види промисловості: вугільна, хімічна, нафтохімічна, 
машинобудівельна, легка промисловість, виробництво будівельних 
матеріалів) 

Галузі економіки, що мають найкращий 

інвестиційний потенціал 



Загальна характеристика громади 

Загальна площа – 406,12 км² 

Відстань від м. Лисичанська до м. Сєверодонецька 
– 14,8 км 

Залізничний транспорт, залізничні станцій – 4. 

Розташована  в західній частині Луганської 
області, на північних відрогах Донецького 
кряжа, рельєф складається, як із пагорбів і 
височин, так і з лощин, балок і долин. Лісні 
ресурси громади-40 км² 

Водні ресурси громади-5,7 км² 
р. Сіверський Донець 26,5 км 
р. Верхня Біленька  7,0 км. 

Середня температура липня: +27°С , січня: -6°С 

Кількість опадів - 480 мм на рік. 



Загальна характеристика громади 

 Географічні переваги: Лисичанська міська територіальна 

громада з адміністративним центром у м. Лисичанськ 

розташоване в північно-західній частині Луганської області, на 

правому березі ріки Сіверський Донець. Місто розкинулось на 

північних відрогах Донецького кряжа, що нависають над рікою, 

тому рельєф складається, як із пагорбів і височин, так і з 

лощин, балок і долин. 

 По території  міста  протікає 2 річки. 

 Найбільші: Сіверський Донець, довжиною 26,5 км; Верхня 

Біленька, довжиною 7,0 км. 

 Кліматичні переваги: Клімат помірно-континентальний із 

відчутними засухами. Середня температура липня +27°C, січня 

−6°C. У формуванні клімату беруть участь декілька типів 

повітряних мас, але домінують континентальні – 70% (з них: 

помірні – 54%; арктичні – 6%; тропічні – 13%). Результатом 

цього є переважання вітрів переважно східних і південно-

східних. Вітровий режим залежить від сезонного розподілу 

атмосферного тиску та взаємодії баричних систем. Швидкість 

вітру за середнім показником коливається від 3,1 м/с до 5,0 м/с. 

Протягом року більш ніж на 70% спостерігаються слабкі та 

помірні вітри зі швидкістю 0-5 м/с. 

 Максимальна середньорічна кількість опадів (480 мм). Дощі 

часто випадають у вигляді короткочасних злив. Зима порівняно 

холодна, з різкими східними й південно-східними вітрами, 

відлигами й ожеледицями, малосніжна. Весна – сонячна, тепла, 

нерідко супроводжується сухими східними вітрами, 

заморозками. Літо спекотне, друга половина його – помірно 

суха. Осінь сонячна, тепла, суха. 



Загальна характеристика громади 

Чисельність населення територіальної громади на 01.01.2020 – 115 273 осіб 

Чисельність населення по м. Лисичанськ на 01.01.2020  - 108 516 осіб  

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець 2020 року  по    

м.Лисичанську, 787 осіб 

Кількість вакансій на кінець 2020 року по м. Лисичанськ, 163 одиниць 

Рівень безробіття на  5,1%   

Працездатне населення  по м. Лисичанську на 01.01.2020 – 109 828 осіб 

Середньооблікова кількість штатних працівників 15 459 осіб 

Середньомісячна заробітна плата, по м. Лисичанську  станом на  01.01.2020 року  

10 508  грн 

Трудовий потенціал 

 

 

 

 

 
Чоловіки 49530 осіб 

Жінки 60298 



Загальна характеристика громада 

Навчальні заклади  

Лисичанської міської територіальної громади 

Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж  
адреса: м. Лисичанськ пр. Перемоги , буд. 84 

Тел. (06451) 7-19-97, (06451) 7-05-60 

E-mail: lis-gt@ukr.net 

Лисичанський  медичний  фаховий коледж  

адреса : м. Лисичанськ, вул. Красна, буд. 187   

Тел. (06451) 7-42-75, (06451) 7-43-67 

E-mail: lismeduch@i.ua,  lismeduch@ukr.net 

Лисичанський педагогічний коледж  

адреса: м. Лисичанськ, вул. Героїв Сталінграда, 21 

E-mail: _lpk@ukr.net 

Лисичанський промислово-технологічний фаховий коледж 

адреса: м. Лисичанськ, вул. Ген. Потапенка, буд. 47 

Тел./факс: (06451) 7-61-41, E-mail: lptk@ukr.net 

Лисичанський професійний торгово-кулінарний ліцей 
адреса: м. Лисичанськ вул. ім. Д.І. Менделєєва, буд. 47 

• Тел. (06451) 7-35-61, (06451) 7-36-61 

• E-mail: listorgkl@ukr.net. 



Загальна характеристика громади 

Мережа закладів освіти Лисичанської міської 

територіальної громади у 2020 році складає : 

18 дошкільних 
закладів  

21 загальноосвітній 
навчальний заклад 

1936 
дітей 

8815 
учнів 

773 вчителів 



Загальна характеристика громади 

Мережа закладів культури та спорту 

Лисичанської міської територіальної громади 

Культурно-оздоровчий комплекс «Стадіон 
«Шахтар»  

Будівля КЗ «ЛМДЮСШ» 

Спортивна зала «Пролетарій» 

Спортивна культурно-оздоровча база 
«Лисичанець» 

Спортивна зала «Скляр» 



Загальна характеристика громади 

Мережа закладів охорони здоров’я 

Лисичанської міської територіальної громади 

КНП Лисичанської міської ради Лисичанської міської 
ради Луганської області «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №1»  

КНП Лисичанської міської ради Лисичанської міської 
ради Луганської області «Лисичанська 
багатопрофільна лікарня» 

КНП Лисичанської міської ради Лисичанської міської ради 
Луганської області «»Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №2» 

93120, Луганська обл., м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 56. 
Генеральний директор: Яїцька Тамара Миколаївна. 
Тел: (06451) 7-01-90. 
E-mail: cpmsd_1@ukr.net 

93113, Луганська область, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, буд. 134. 

Генеральний директор: Базун Ігор Євгенович. 

Тел.: (06451) 7-23-63. 

e-mail: lis-hospital@ukr.net 

93118,  Луганська обл., м. Лисичанськ, кв. 40 років Перемоги, буд. 12 А. 

Генеральний директор: Шепеленко Валентина Федорівна. 

Тел: 0668900037. 

e-mail: lis-cpmsd2@ukr.net 

mailto:cpmsd_1@ukr.net
mailto:lis-hospital@ukr.net
mailto:lis-hospital@ukr.net
mailto:lis-hospital@ukr.net
mailto:lis-hospital@ukr.net


Загальна характеристика громади 

На території Лисичанської міської територіальної громади 

знаходяться заклади охорони здоров’я, обласного 

підпорядкування 

Комунальне некомерційне підприємство Луганської обласної 
ради «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня» 

Комунальне некомерційне підприємство Луганської обласної 
ради «Центр психічного здоров’я» 

Комунальне некомерційне підприємство Луганської обласної 
ради «Луганський обласний кардіологічний диспансер» 

Комунальне некомерційне підприємство Луганської обласної 
ради «Лисичанська обласна лікарня з надання психіатричної 
допомоги» 

Комунальне некомерційне підприємство Луганської обласної 
ради «Луганський регіональний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф» 

Комунальне некомерційне підприємство Луганської обласної 
ради «Лисичанський обласний шкірно-венерологічний 
диспансер» 

93118, Луганська область, м. Лисичанськ, кв. 40 років Перемоги, буд. 12-а. 

Генеральний директор: Ошеко Світлана Павлівна. тел.: (06451) 5-36-00. 

e-mail: lodcl_admin@ukr.net 

93113, Луганська область, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, буд. 54-ж. 

Генеральний директор: Овчаренко Микола Олексійович. тел.: 0954131325 

e-mail: lond-sever@ukr.net 

93100, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мельникова, буд. 48. 

Генеральний директор: В’язовик Олександр Якович. 

e-mail: cardiodis@ukr.net 

93191, Луганська область, м. Привілля, вул. Ломоносова, буд. 2-В. 

Генеральний директор: Будьонний Павло Валерійович. 

e-mail: lisoblpsihiatria@gmail.com 

93106, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, буд. 430. 

Генеральний директор: Кісельов Дмитро Юрійович. тел.: 0660437369 

e-mail: lug.emergency.center@ukr.net 

93113, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, буд. 283. 

Головний лікар: Баженов Михайло Дмитрович. тел.: (06451) 7-15-60 

e-mail: liskvd@gmail.com 



Загальна характеристика громади 

Лисичанська міська територіальна громада підвищує 

відкритість та прозорість діяльності влади, застосовуючи 

новітні інформаційно-телекомунікаційні технології. 

У громаді працює: 

- Центр надання адміністративних послуг; 

- Єдина система електронних петицій; 

- Електронні звернення 

 

 

 

 

• 22 од • 6 од 

• 16 од. • 126 од. 

Адміністрати
вні послуги, 
які  надає 
ЦНАП у м. 
Лисичанську  

Адміністрати
вних послуг, 
які надає 
ЦНАП у 
м. Лисичанськ 
онлайн 

Адміністрати
вних послуг, 
які надає 
ЦНАП у 
м. Лисичанськ 
для бізнесу 

Адміністрати
вних послуг, 
які надає 
ЦНАП у 
м. Лисичанськ 
для бізнесу 
онлайн 



Загальна характеристика громади 

Портал електронних сервісів Міністерства юстиції України « Єдиний державний 
реєстр юридичних осіб, ФОП та громадських формувань», дозволяє  отримати 
відомості, що  містяться у реєстрі у вигляді: безоплатного доступу до основних 
відомостей, оприлюднення публічної інформації з ЄДР у формі відкритих даних, 
документів у паперовій та електронній формі, що  містяться у ЄДР, виписок та 
витягів у паперовій та електронній формі:  https://usr.minjust.gov.ua/ua/extractedr 

Кабінет електронних сервісів, який дозволяє отримати документи з державних 
реєстрів Міністерства юстиції України в режимі on-line: 
https://kap.minjust.gov.ua/services/registry  

Портал Дія-онлайн-сервіс державних послуг, на якому зокрема можна подати 
документи з питань державної реєстрації бізнесу, а саме: реєстрація ФОП , зміни 
ФОП, припинення ФОП, реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту, перехід 
ТОВ на модельний статут: https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-fop 

Веб-ресурс електронних послуг Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру на якому можна замовити адміністративні та отримати 
сервісні електроні послуги Держгеокадастру: https://e.land.gov.ua/services 

Наявні ресурси з надання електронних послуг 

Чат-бот ЦНАП, https://t.me/LisCNAP_bot за допомогою якого можна  отримати 
інформацію про ЦНАП , а саме: години прийому; місцезнаходження, отримати 
консультацію, відстежити стан готовності послуги   

Офіційні посилання: 

 Facebook  

https://www.facebook.com/CNAPLysychansk 

Instagram 

https://www.instagram.com/cnap.lysychansk/ 

Офіційний сайт 

https://adminposluga.lis.lurenet.ua 
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Загальна характеристика громади 



Промисловий потенціал 

Обсяг реалізованої продукції 

(товарів, послуг), млн грн 

2017 2018 2019 2020

        Промисловий комплекс Лисичанської міської територіальної 

громади охоплює підприємства переробної, вугледобувної, хімічної 

та інших галузей: АТ «Лисичанськвугілля», ПрАТ «ЛИНІК», 

ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», ТОВ«ЛИСПИ», ТОВ 

ВТФ «Шарм», ТОВ «Ялинкові прикраси» та інші. 

Питома вага реалізованої 

продукції до загального обсягу 

реалізованої продукції  по 

Луганській обл., (%) 

2017 2018 2019 2020

 загальна кількість 
юридичних осіб за 

ЄДРПОУ 

1592 
одиниць 

штатних 
працівників   

15023 
осіб 

На 01.01.2021 року 

по м. Лисичанську 



Промисловий потенціал 

Найбільші підприємства Лисичанської міської 

територіальної громади 

 

Назва підприємства Види продукції, що виробляється 

ПАТ «Лисичанськвугілля» видобуток кам’яного вугілля марки «Д» та «ДГ» а 

реалізація вугільної продукції 

ПРАТ «ЛИНІК» переробка нафтопродуктів вид виробляємої 

(номенклатури) продукції – неетильований 

автомобільний бензин марок А-80, А-92, А-95, А-98; 

дизельне паливо; зимове дизельне паливо; паливо для 

реактивних двигунів марки ТС-1; мазут паливневий 

марки М-100; поліпропілен; газ вуглеводневий 

зріджений паливний для загального споживання; сірка 

комовая; дорожні і покрівельні бітуми.   
.   

ТДВ «Лисичанський 

желатиновий завод» 

желатин (марки: П-9; П-11; П-11 молотий; К-10 

молотий; К-13; К-13 молотий та інші); клій костний  в 

асортименті 

 

ТОВ «ЛИСПИ» виробництво слабоалкогольних напоїв (пиво) та 

солоду. 

ТОВ «Лисичанський скляний 

завод» 

енергозберігаюче скло; дзеркала великого формату 

ТОВ «Лайон» гумовотехнічні вироби, які застосовуються у 

технологічних процесах металургійної промисловості, 

машинобудуванні, будівництві, сільському 

господарстві, вугільної промисловості та для ремонту 

залізничних колій 

ТОВ «ЕКОТЕХ» промислові гази та зварювальні суміші для будівної та 

машинобудівної промисловості, виробництво 

різноманітних пиролізних котлів і постачання теплової 

енергії, а також забезпечення екологічним паливом  

вітчизняних підприємств і організацій 

 



Промисловий потенціал 

Найбільші підприємства Лисичанської міської 

територіальної громади 

Назва підприємства Види продукції, що виробляється 

ПРАТ «РЕГЕНЕРАТ» хімічна промисловість, переробка зношених шин і 

гумових відходів, регенерат шинний термомеханічний 

ТОВ «Лисстальпром» чавунне та сталеве лиття, з відливом до 100 кг за 

домовленістю із замовником, відцентрові та шламові 

насоси для вугільної промисловості, залізничні 

запчастини для вантажних вагонів, спортивні 

майданчики для районів, селищ тощо, виробництво 

металоконструкцій 

КП «ЛЗЗБВ» 

 

вироби із бетону для будівництва. 

 

ТОВ «Ялинкові прикраси» 

 

ялинкові прикраси та супутні товари 

 

ТОВ «ТЕТРА» 

 

переробка скла та дзеркала 

 

ТОВ «Східагро» овочі і баштанові культури, корнеплоди і бульболплоди 

 

ФОП Косілкин Д.В.  

 TM Be easy 

виробництво дитячого одягу 

ТОВ «ВТФ «Шарм» Одяг та інші швейні вироби побутового та технічного 

призначення у тому числі із давальницької сировини 



Інвестиційний потенціал 

 Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація активно 
співпрацює з наступними міжнародними організаціями: Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID), ЮНІСЕФ, Норвезька рада, Програма 
розвитку ООН, GIZ, Благодійна організація "Благодійний фонд "ВОСТОК-
СОС", Філія асоціації «Medicos del Mundo» (Лікарі світу/ MdM) за 
сприянням Федерального міністерства закордонних справ Німеччини 
(GFFO) та Українського Гуманітарного Фонду (UHF) при Управлінні з 
координації гуманітарних справ (ОСНА).  

 Обсяг технічної допомоги Лисичанській міській раді за 6 міс. 2021 
року становив орієнтовно 6 203,45 тис грн, що на 1550% більше залученої 
МТД за аналогічний період 2020 року (375,75 тис. грн).  



Агропромисловий комплекс 

В Лисичанській міській 
територіальній громаді 

займаються 
агропромисловою 

діяльністю: 

• 15 суб’єктів 
господарювання з них: 

• 12  юридичних осіб; 

• 3 фізичних особи 
підприємці; 

Агропромисловий комплекс є одним з найбільших і 

важливих секторів економіки, в якому формується основна 

частина продовольчих ресурсів, та який має значні перспективи 

розвитку. Тому, перспективним є залучення інвесторів для 

створення сільськогосподарських, фермерських господарств з 

переробки сільськогосподарської продукції, підприємств 

довгострокового зберігання сільськогосподарської продукції та 

пунктів із збирання молока. 

Площа сільськогосподарських угідь в Лисичанській міській 

громаді складає 15 561 га, з них 8 428 га ріллі (визначені без 

урахування земель ліквідованої Мирнодолинської селищної ради, 

у зв’язку з відсутністю на теперішній час фактичного розподілу 

земель між Сєвєродонецькою та Лисичанською міськими 

територіальними громадами) 



Туристичне дозвілля 

• пам’ятний знак на місті відкриття першої шахти Донбасу; 

• Свято-Миколаївський храм (кін. ХІХ-поч. ХХ ст.) 

• Свято-Митрофанівський храм №2 ( ХІХ ст.) 

• музей історії розвитку вугільної промисловості Лисичанського 
кам’яно-вугільного району (колишня штейгерська школа поч. 
ХІХ ст.) 

• меморіальний музей ім. В.М. Сосюри; 

• меморіальний комплекс «Привільнянський плацдарм»; 

• історико-меморіальний комплекс «Пам’ять»; 

• монумент воїнам-захисникам та визволителям міста «Танк»;  

• КЗ «Лисичанський краєзнавчий музей». 

Лисичанськ справедливо вважають колискою 

Донбасу, оскільки тут були вперше на Донбасі 

видобуто кам’яне вугілля, відкрите перше ливарне 

виробництво та перше хімічне підприємство. 

Для туристичного дозвілля місто представляє: 



Підприємництво 

Малий та середній бізнес займає вагоме місце в економіці 

Лисичанської міської територіальної громади та 

характеризується розвиненою мережею підприємств торгівлі, 

ресторанного господарства та сфери послуг. 
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Кількість юридичних осіб ЄДРПОУ 

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців в м. 

Лисичанську має тенденцію до зростання. Станом на 01.01.2021 

було зареєстровано 5 436 ФОП, що на 238 осіб, або на 4,58% 

більше ніж на 01.01.2020. 

Надходження до бюджетів усіх рівнів від фізичних осіб-

підприємців за 2020 рік у порівняні з 2019 роком, за даними ДПС 

у Луганській області, зросли на 9,51%, та склали 54,1 млн грн. 



Торгівля та сфера послуг 

Інфраструктура споживчого ринку Лисичанської 

міської територіальної громади 
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268 од. продовольчих 

магазинів, торгівельною 
площею 20111,23 м² 

298 од. непродовольчих 

магазинів, торгівельною 
площею 37475,76 м²  

109 од. дрібно-роздрібної 

торгівлі 

15 од. автозаправних 

станцій 

86 од. заклади ресторанного 

господарства 

168 од. підприємств 

побутових послуг 

7 од. ринків 
На 2011 од. торгівельних 

місць 

2 од. торгівельні майданчика 
На 182 од. торгівельних 

місця 

▪ Роздрібний товарооборот 

підприємств по м. Лисичанськ за 

підсумками 2020 року 1134,9 

млн. грн.  

▪ Забезпечення торговими 

площами на 1.0 тис. мешканців 

міста складає 538,03 м², 

показник забезпеченості місцями 

в загальнодоступній мережі  

ресторанного господарства 22,43 

посадкових місця на 1.0 тис. 

мешканців, у мережі 

підприємств сфери побуту 

забезпеченість на 10 тис. осіб 

складає 15,48 одиниць, в т. ч. 

найбільш розвинуті послуги 

перукарень, виготовлення та 

ремонт взуття, технічне 

обслуговування та ремонт 

транспортних засобів, ритуальні 

послуги. 

  



Торгівля та сфера послуг 

Великі торговельні об’єкти Лисичанської міської 

територіальної громади 

Назва об’єкта торгівлі 

(магазину), суб’єкт 

господарювання 

Адреса 

розміщення об’єкта 

торгівлі (магазину) 

Торговельна 

площа, м² 

магазин «Продукти-176», ТОВ 

«АТБ-маркет» 

м. Лисичанськ, кв. 40 років 

Перемоги, 4 

  

361,00 

магазин «Продукти-532», ТОВ 

«АТБ-маркет» 

м. Лисичанськ, пр. 

Перемоги, 145 
296,00 

магазин «Продукти-398», ТОВ 

«АТБ-маркет» 

м. Лисичанськ, вул. ім. В. 

Сосюри, 267 
320,00 

магазин «Пасад», ТОВ «РЕВАН» 
м. Лисичанськ, кв. 

Центральний, 5-а 
367,50 

супермаркет «магазин сім’я», ТОВ 

«ГВЕДЕОН» 

м. Лисичанськ, кв. 

Східний, 17-а 
534,60 

супермаркет «магазин сім’я», ТОВ 

«ГВЕДЕОН» 

м. Лисичанськ, вул. ім. В. 

Сосюри, 350 
434,00 

магазин «Сільпо», ТОВ «СІЛЬПО-

ФУД» 

м. Лисичанськ, пр. 

Перемоги, 86 
2629,30 

магазин «Смерічка», ТОВ 

«Смерічка» 

м. Лисичанськ, вул. 

Жовтнева, 10 
220,00 

магазин «Домашній», ФОП 

Каламбет І.А. 

м. Привілля, вул. 

Ломоносова, 29-а 

294,00 

магазин «Олівін», ФОП Пасічник 

Г.В. 

м. Привілля, вул. 

Ломоносова, 21 
337,00 

магазин «Фокстрот», ТОВ «Сав-

Дістрібьюшн» 

м. Лисичанськ, вул. 

Гарибальді, 50 
1010,00 

ТЦ «Лимон», ТОВ «Вертекс-8» 
м. Лисичанськ, пр. 

Перемоги, 117 
2060,00 

ТЦ «Кристал», ПП «Айленд» 
м. Лисичанськ, пр. 

Перемоги, 86 
2250,00 

магазин «Комфі», ТОВ «Комфі 

Трейд» 

м. Лисичанськ, пр. 

Перемоги, 86 
543,00 

магазин «Арт-Центр», ФОП 

Адамов П.П. 

м. Лисичанськ, кв. 

Східний, 1-а 
421,30 



Торгівля та сфера послуг 

Великі торговельні об’єкти Лисичанської міської 

територіальної громади 

Назва об’єкта торгівлі (магазину), 

суб’єкт господарювання 

Адреса 

розміщення об’єкта 

торгівлі (магазину) 

Торговель

на площа. 

м² 

магазин «Арт-Центр», ФОП 

Ткаченко Р.В., ФОП Ротякова Я.Ю. 

м. Лисичанськ, пр. 

Перемоги, 94 
247,00 

магазин «Строитель», ФОП 

Демченко О.В. 

м. Лисичанськ, вул. 

Кільцева, 35 
439,60 

магазин «Строитель», ФОП Нехаєнко 

І.В. 

м. Лисичанськ, вул. ім. Г. 

Сковороди, 125 
650,00 

магазин «Меблі», ФОП Запорожець 

Ю.Г.  

м. Лисичанськ, вул. 

Шкільна, 7 
504,40 

магазин «АТМО», ФОП  Циганок Р. 

О. 

м. Лисичанськ, пр. 

Перемоги, 127- а 
510,00 

магазин «Єва», ТОВ «РУШ» 
м. Лисичанськ, кв. 

Східний, 1 а 
110,00 

магазин «Єва», ТОВ «РУШ» 
м. Лисичанськ, пр. 

Перемоги, 94 
110,00 

магазин «Єва», ТОВ «РУШ» 
м. Лисичанськ, вул. ім. В. 

Сосюри, 350 
348,10 

магазин «Familly Market», ФОП 

Тищенко Г.В. 

м. Лисичанськ, вул. ім. В. 

Сосюри, 372 
508,00 

магазин «СV Мастер», ФОП 
м. Лисичанськ, вул. 

Гетьманська,63 
280,00 

магазин «Простор», ТОВ «Стиль Д» 
м. Лисичанск, вул. ім. В. 

Сосюри, 348 
131,87 

магазин «Ваш дім» , ФОП Конопля 

В.А. 

м. Лисичанськ, вул. 

Жовтнева, 9 
276,00 

павільйон «Стройград», ФОП 

Кащєєва Л.М. 

м. Лисичанськ, вул. ім. В. 

Сосюри, 245/243-а 
882,60 

магазин «Городок», ФОП Фурман 

О.М., ФОП Цокан Є.М. 

м. Лисичанськ, пр. 

Перемоги, 140 
850,00 

магазин «1000 дрібниць», ФОП 
Конопля В.А. 

м. Привілля, вул. 
Молодіжна, 1-а 

650,00 

магазин «Елит», ФОП Занічковська 
О.А. 

м. Привілля, вул. 
Шахтарська, 22-а 

382,00 



Служба зайнятості-роботодавцям! 

Державна служба зайнятості пропонує Вам партнерство 
і взаємовигідну співпрацю та запрошує скористатися 

комплексом послуг: 

Вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування 
підприємств персоналом 

Перегляньте відео резюме шукачів роботи та знайдіть потрібних Вам працівників 

Професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців для конкретних 
робочих місць у навчальних закладах, Центрах професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості України, безпосередньо на виробництві. 

Задоволення потреб роботодавців у тимчасових працівниках  (організація 
громадських та інших робіт тимчасового характеру) 

Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом 
компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування. 

Компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування 
зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб. 

Здійснення комплексу спеціальних заходів у ситуації запланованого вивільнення 
працівників. 

Надання допомоги по частковому безробіттю. 

Профілактичні заходи, спрямовані на запобігання настанню страхових випадків 

Інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з  упровадженням певних норм 
законодавства про працю і зайнятість 

Надання консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької 
діяльності. 

За довідками можна звернутись  по телефону (06451)7-21-67; 7-07-15; 7-01-26 - 
відділ взаємодії з роботодавцями Лисичанського міського центру зайнятості, 
який розташований за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 273, 4-й 
поверх, каб.9  
електронна адреса: cz1208@lgocz.gov.ua ; robot1208@lgocz.gov.ua 
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Лисичанська державна податкова 

інспекція Головного управління ДПС у 

Луганській області 

Адміністративні послуги, які можна отримати: 

Видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина 
України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової 
картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників 
податків 

Внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки 
про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером 
паспорта  

Реєстрація реєстратора розрахункових операцій  

Реєстрація книг обліку розрахункових операцій  

Реєстрація розрахункових книжок  

 Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи 
(податкову декларацію) 

Видача довідки про сплату податкових зобов'язань платником податку - 
резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та 
про відсутність податкових зобов'язань  

Видача довідки про доходи  

Видача довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на 
прибуток(доходи) 

Підтвердження статусу податкового резидента України  

Реєстрація платника єдиного податку  



Лисичанська державна податкова 

інспекція Головного управління ДПС у 

Луганській області 

Адміністративні послуги, які можна отримати: 

Реєстрація платника єдиного податку  

Надання витягу з реєстру платників єдиного податку  

Включення неприбуткового підприємства (установи, організації) до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій  

Внесення змін до відомостей, що містяться у Реєстрі неприбуткових установ та 
організацій  

Надання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій  

 Видача довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням 
яких покладено на контролюючі органи 

Графік роботи ЦОП 

Понеділок-четвер: з 08.00 до 17.00 

П’ятниця: з 08.00 до 15.45 

Перерва: з 12.00 до 12.45 

Субота, неділя - вихідні 
Технічна перерва для санітарної обробки кожні 

дві години на 10-15 хв. 

Пріоритетний час для прийому громадян 

похилого віку та осіб з інвалідністю з 9.00 до 11.00 



Оренда комунальної нерухомості для 

цілей бізнесу 

№ Загальна характеристика 

приміщення 

Площа Адреса 

1. Одноповерхова споруда 26,0 м. Лисичанськ, вул. 

Машинобудівників, 2-а 

2. Приміщення знаходиться  в 

нежитловій будівлі 

59,8 м. Лисичанськ, вул. 

Карбишева,1в 

3. Приміщення знаходиться  в 

нежитловій будівлі 

273,7 м. Лисичанськ, вул. Карбишева,              

1-з;1-ж 

4. Нежитлове приміщення, яке 

знаходиться в підвальному 

приміщенні чотирьох поверхового 

дома 

14,4 м. Лисичанськ, вул. ім. Д. І. 

Менделєєва, 42 

5. Приміщення на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового будинку 

10,7 м. Лисичанськ, вул. ім. В. 

Сосюри, 345 

6. Приміщення на 3-му поверсі 5-ти 

поверхового будинку 

25,0 м. Лисичанськ, вул. ім. В. 

Сосюри, 347 

7. Приміщення на 1-му поверсі 5-ти 

поверхового будинку 

39,6 м. Лисичанськ, вул. ім. В. 

Сосюри, 349-а 

8. Приміщення на 1-му поверсі 5-ти 

поверхового будинку 

26,9 м. Лисичанськ, вул. ім. В. 

Сосюри, 349-а 

9. Приміщення на 1-му поверсі 5-ти 

поверхового будинку 

20,5 м. Лисичанськ, вул. ім. В. 

Сосюри, 349-а 

10. Приміщення на 1-му поверсі 5-ти 

поверхового будинку 

19,7 м. Лисичанськ, вул. ім. В. 

Сосюри, 349-а 

11. Приміщення на 1-му поверсі 5-ти 

поверхового будинку 

  

12,5 

м. Лисичанськ, вул. ім. В. 

Сосюри, 349-а 

12. Частина 2-о поверхової нежитлової 

будівлі 

  

442,2 

м. Лисичанськ, вул. ім. В. 

Сосюри, 438  

13. Прибудоване приміщення у 

цокольному поверсі житлового 

будинку 

  

229,0 

м. Лисичанськ, вул. Пірогова, 2-а 

14. Приміщення на 1-му поверсі 2-х 

поверхового будинку  

  

120,4 

м. Лисичанськ, вул. Г. Потапенка 

248 

15. Цокольний поверх житлового будинку   

231,3 

м. Лисичанськ, вул. Революційна, 

89 



Оренда комунальної нерухомості для 

цілей бізнесу 

№ Загальна характеристика 

приміщення 

Площа Адреса 

16. Кімната на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

    

    12,4 

м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

17. Кімната на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

  

18,4 

м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

18. Кімната на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

  

95,9 

м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності,  

19. Кімната на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

  

9,1 

м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

20. Кімната на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

  

37,8 

м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

21 Дві суміжні кімнати на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

  

41,0 

м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

22. Кімната на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

  

7,6 

м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

23. Кімната на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

20,40 м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

24. Приміщення на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

15,8 м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

25. Приміщення на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

18,1 м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

26. Приміщення на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

13,5 м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

27. Приміщення на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

21,5 м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

28. Приміщення на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

20,8 м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

29. Приміщення на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

  

14,9 

м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

30. Приміщення на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

  

2,9 

м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

31. Приміщення на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

  

7,3 

м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

32. Приміщення на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

  

16,7 

м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 



Оренда комунальної нерухомості для 

цілей бізнесу 

№ Загальна 

характеристика 

приміщення 

Площа Адреса 

33. Приміщення на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

2,9 м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

34. Приміщення на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

7,1 м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

35. Приміщення на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

9,4 м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

36. Приміщення на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

3,9 м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

37. Приміщення на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

34,4 м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

38. Приміщення на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

11,0 м. Лисичанськ, вул. 

Незалежності, 126 

39. Приміщення на 1-му поверсі 9-ти 

поверхового житлового будинку 

  

22,7 

м. Лисичанськ, кв. Східний, 

45 

40. Приміщення на 1-му поверсі 2-х 

поверхової нежитлової будівлі 

  

422,2 

м. Лисичанськ, кв. Східний, 

45 

42. Підвальне приміщення нежитлової 

будівлі 

  

165,9 

м. Лисичанськ, кв. Дружби 

народів, 22 

43. Підвальне приміщення 5-ти 

поверхового житлового будинку 

  

60,5 

м. Лисичанськ, кв. 

Молодіжний, 3 

44. Підвальне приміщення 5-ти 

поверхового житлового будинку 

104,1 м. Привілля, вул. Ломоносова, 

52 

45. Нежитлове приміщення на 1-му 

поверсі 5-ти поверхового будинку 

86,0 м. Привілля, вул. Ломоносова, 

29-а 

46. Нежитлове приміщення на 1-му 

поверсі 2-х поверхового житлового 

будинку 

14,3 м. Привілля, вул. Чехова, 3 

47. Нежитлове приміщення на 1-му 

поверсі 9-ти поверхового житлового 

будинку 

  

19,4 

м. Привілля, вул. Ломоносова,     

2-б 

48. Нежитлове приміщення на 1-му 

поверсі 9-ти поверхового житлового 

будинку 

19,9 м. Привілля, вул. Ломоносова,     

2-б 

49. Нежитлове приміщення на 1-му 

поверсі 9-ти поверхового житлового 

будинку 

39,9 м. Привілля, вул. Ломоносова,     

2-б 



Оренда комунальної нерухомості для 

цілей бізнесу 

№ Загальна 

характеристика 

приміщення 

Площа Адреса 

50. Нежитлове приміщення на 1-му 

поверсі 9-ти поверхового житлового 

будинку 

19,8 м. Привілля, вул. Ломоносова,     

2-б 

51. Нежитлове приміщення на 1-му 

поверсі 9-ти поверхового житлового 

будинку 

  

21,5 

м. Привілля, вул. Ломоносова,          

2 –б 

52. Нежитлове приміщення на 1-му 

поверсі 9-ти поверхового житлового 

будинку 

  

23,6 

м. Привілля, вул. Ломоносова,  

2-б 

53. Нежитлове приміщення на 1-му 

поверсі 9-ти поверхового житлового 

будинку 

  

13,6 

м. Привілля, вул. Ломоносова, 

2-б 

54. Нежитлове приміщення на 1-му 

поверсі 9-ти поверхового житлового 

будинку 

  

  

19,5 

м. Привілля, вул. Ломоносова, 

2-б 

55. Нежитлове приміщення на 1-му 

поверсі 9-ти поверхового житлового 

будинку 

21,7 м. Привілля, вул. Ломоносова, 

2-б 

56. Нежитлове приміщення на 1-му 

поверсі 9-ти поверхового житлового 

будинку 

17,8 м. Привілля, вул. Ломоносова, 

2-б 

57. Підвальне приміщення в житловому 

будинку 

129,0 м. Лисичанськ, вул. Одеська, 

2 

58. Нежитлове приміщення на 1-му 

поверсі нежитлової будівлі 

102,9 м. Лисичанськ, вул. 

Севастопольська, 3-а 

59. Нежитлове приміщення на 1-му 

поверсі 2-х поверхової нежитлової 

будівлі 

45,8 м. Лисичанськ, вул. Сонячна,5 

60. Одноповерхова  будівля 586,0 м. Лисичанськ, вул. 

Московська, 203 

61. Двоповерхова нежитлова будівля  2333,0 м. Лисичанськ, вул. 

Московська, 203 

62. Приміщення  нежитлової будівлі  32,27 м. Лисичанськ, вул. 

Жовтнева, 316 

63. Приміщення на 2-му поверсі 

нежитлової будівлі  

128,0 м. Лисичанськ, вул. 

Жовтнева, 316 

64. Другий поверх нежитлової будівлі 229,98 м. Новодружеськ, вул. Миру, 

30 

65. Нежитлове приміщення в будівлі 

кінотеатру в цокольному поверсі 

162,9 м. Лисичанськ, пр. 

Перемоги,121 



Оренда комунальної нерухомості для 

цілей бізнесу 

№ Загальна 

характеристика 

приміщення 

Площа Адреса 

66. Нежитлове приміщення на 3-му 

поверсі 4 блоку міської дитячої 

лікарні 

600,9 м. Лисичанськ, кв. 40 років 

Перемоги,12А 

67. Нежитлове приміщення на другому 

поверсі двоповерхової будівлі 

6,1 м. Лисичанськ, кв. 

Центральний,8 

68. Нежитлове приміщення на другому 

поверсі двоповерхової будівлі 

16,6 м. Лисичанськ, кв. 

Центральний,8 

69. Нежитлове приміщення на другому 

поверсі двоповерхової будівлі 

25,5 м. Лисичанськ, кв. 

Центральний,8 

70. Нежитлове приміщення на другому 

поверсі двоповерхової будівлі 

33,6 м. Лисичанськ, кв. 

Центральний,8 

71. Нежитлове приміщення на другому 

поверсі двоповерхової будівлі 

51,1 м. Лисичанськ, кв. 

Центральний,8 

72. Нежитлове приміщення (в минулому 

котельна) 

266,6 м. Лисичанськ, вул. ім. В. 

Сосюри, 369-а 

73. Нежитлове приміщення (в минулому 

котельна) 

176,4 м. Лисичанськ, вул. Вугільна, 

2-а 

74. Нежитлове приміщення (в минулому 

котельна) 

  

553,0 

м. Новодружеськ, вул. 

Куйбишева, 31-а 

Земельні ділянки, які можуть бути передані в 

користування 

Адреса Орієнтовна 

площа, га 

Цільове 

призначення та 

функціональне 

визначення 

м. Лисичанськ, вул. 

Гарібальді, 94 

8,750 будівництво 

спортивно-

розважального 

комплексу 

м. Лисичанськ, вул. 

Першотравнева на 

перехресті з вул. К. Маркса 

0,240 розміщення та 

будівництво СТО з  

автомийкою 

м. Лисичанськ, вул. 

Кольцова, район будинку 

№13 у кв. 40 років 

Перемоги 

2,000 будівництво 

спортивно-

розважального 

комплексу 

м. Лисичанськ, кв. 40 років 

Перемоги, р-н домов 3,4,15 

0,2241 будівництво 

супермаркету 



Проєкти, що потребують інвестицій 

• Перетворення молодіжного центру 
«Дружба» у центр урбан-культур «Молодь 
створює майбутнє» шляхом реконструкції 
частини будівлі Лисичанського 
комунального підприємства «Кінотеатр 
«Дружба». 

Назва інвестиційного 
проєкту 

• kultura@lis.gov.ua 

• (06451) 7 34 08 
Реквізити заявника 

• Культура 
Тематичний напрям 

проєкту 

• 20 000 тис. грн 
Обсяг фінансування 

проєкту 

• Перетворення молодіжного центру в центр урбан-
культур, шляхом об’єднання трьох окремих просторів: 
скейт-парку, центру неформальної громадської освіти 
та малого кінозалу. Завдяки утворенню молодіжного 
центру урбан-культур, з’являться оновлений скейт-
парк з облаштуванням «поролонової ями», мотузкового 
парку, батуту, майстерні з ремонту спортивного 
інвентаря (велосипеди, скейти, самокати, ролики); 
патріотичний кіно-простір; творчо-пізнавальний 
простір з локаціями по малюванню у техніці ебру, 
конструктів Lego, робототехніки, 3-D пазлів, локація 
кіберспорту, настільних ігор, наборів декоративно-
ужиткового мистецтва, фотостудія, курси іноземних 
мов. Інноваційними, в рамках цього проєкту, стануть 
вулична спортивна локація з облаштуванням 
антивандальними спортивними тренажерами та памп-
треком та інклюзивні складові в кожній з локацій.  

Загальний 
опис 

проєкту 

mailto:kultura@lis.gov.ua
mailto:kultura@lis.gov.ua
mailto:kultura@lis.gov.ua
mailto:kultura@lis.gov.ua


Проєкти, що потребують інвестицій 

•  «Організація сучасних мистецьких 
просторів «Fox Art Spase» у різних 
мікрорайонах міста» 

Назва інвестиційного 
проєкту 

• kultura@lis.gov.ua 

• (06451) 7 34 08 
Реквізити заявника 

• Культура 
Тематичний напрям 

проєкту 

• 18 000 тис. грн 
Обсяг фінансування 

проєкту 

• Організація п’ятьох сучасних відкритих 
мистецьких просторів «Fox Art Spase» у різних 
мікрорайонах міста.  

• Два мистецькі простори, які будуть 
розташовані на площі Перемоги та у 
південному мікрорайоні міста (так звані 
центральні майданчики); 

• Три мистецькі простори, розташовані біля 
Палаців культури, дублюватимуть центральні 
простори за винятком облаштування сценічних 
комплексів та вуличних кінотеатрів. 

Загальний 
опис 

проєкту 

mailto:kultura@lis.gov.ua
mailto:kultura@lis.gov.ua
mailto:kultura@lis.gov.ua
mailto:kultura@lis.gov.ua


Проєкти, що потребують інвестицій 

• Модернізація трьох дитячих бібліотек 
КЗ «Лисичанська централізована 
бібліотечна система» на «Сучасна 
бібліотека – сучасним дітям»  

Назва інвестиційного 
проєкту 

• kultura@lis.gov.ua 

• (06451) 73408 
Реквізити заявника 

• Культура 
Тематичний напрям 

проєкту 

• 15 000 тис. грн 
Обсяг фінансування 

проєкту 

• Створенню нових естетично привабливих і 
комфортних багатофункціональних зон-хабів 
для читання, навчання, розвитку творчих 
здібностей та організації дозвілля для дітей 
через використання сучасних дитячих 
мультсервісів на базі трьох дитячих бібліотек 
КЗ «Лисичанська централізована бібліотечна 
система». 

Загальний 
опис 

проєкту 

mailto:kultura@lis.gov.ua
mailto:kultura@lis.gov.ua
mailto:kultura@lis.gov.ua
mailto:kultura@lis.gov.ua


Проєкти, що потребують інвестицій 

• «Розбудова та облаштування туристичного 
об’єкту «На гостини до В. М. Сосюри» на 
базі комунального закладу «Палац культури 
ім. В. М. Сосюри м. Лисичанська» 

Назва 
інвестиційного 

проєкту 

• kultura@lis.gov.ua 

• (06451) 73408 
Реквізити заявника 

• Культура 
Тематичний напрям 

проєкту 

• 15 000 тис. грн 
Обсяг фінансування 

проєкту 

• Проектна пропозиція «Розбудова та 
облаштування туристичного об’єкту «На 
гостини до В. М. Сосюри» на базі 
комунального закладу «Палац культури ім. 
В. М. Сосюри м. Лисичанська» та прилеглої 
паркової зони спрямована на проведення 
комплексної реконструкції прилеглої 
території, модернізацію меморіального 
музею В.М. Сосюри, та створення нового 
туристичного маршрут з умовами 
комфортного пересування.  

Загальний 
опис проєкту 

mailto:kultura@lis.gov.ua
mailto:kultura@lis.gov.ua
mailto:kultura@lis.gov.ua
mailto:kultura@lis.gov.ua


Проєкти, що потребують інвестицій 

• Створення комфортного, змістовного, 
цікавого відпочинку родин міста у 
нових просторах, «Сквер родинного 
єднання» у паркових зонах біля 
Палаців культури міста. 

Назва інвестиційного 
проєкту 

• kultura@lis.gov.ua 

• (06451) 7 34 08 
Реквізити заявника 

• Культура 
Тематичний напрям 

проєкту 

• 6 000 тис. грн 
Обсяг фінансування 

проєкту 

• Створення багатофункціональних майданчиків 
(літні кінотеатри) в яких будуть організовані 
тематичні покази різноманітних стрічок: 
документальних, художніх, мультиплікаційних, 
крім того зона розваг складатиметься з 
сучасного дитячого майданчика з пісочницею, 
наповненою іграшками, гойдалками, 
принадами для рухливих ігор; зони творчого та 
інтелектуального розвитку планується 
обладнати столами з лавками, матеріалами для 
різних технік рукоділля, аплікацій, 
розмальовок, настільних ігор та іншого; 
спортивну зону передбачається обладнати 
антивандальними вуличними тренажерами та 
іншим спортивним інвентарем. 

Загальний 
опис 

проєкту 

mailto:kultura@lis.gov.ua
mailto:kultura@lis.gov.ua
mailto:kultura@lis.gov.ua
mailto:kultura@lis.gov.ua


З питань інвестування проєктів 

територіальної громади просимо  звертатися 

за контактами згідно напрямків: 

Напрямок Інформація про контактну особу для 

супроводу інвестиційної діяльності  

Архітектура та 

містобудування 

Завідувач відділу архітектури та містобудування-сектору 

містобудівного кадастру відділу архітектури та 

містобудування 

Юшина Наталія Яківна  

тел.: 0502715431  

E-mail: uprbudarx@lis.gov.ua 

Освіта Начальник відділу освіти  

Худоба Тетяна Валеріївна 

тел/факс:+38(06451) 7 32 28 

E-mail: osvita@lis.gov.ua 

Сім’я молодь і 

спорт 

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту  

Нецвєт Ніна Петрівна 

тел. +380500263752 

E-mail: molod@lis.gov.ua 

Житлово-

комунального 

господарства  

Начальник управління з виконання політики в галузі ЖКГ 

Сахань Віталій Геннадійович  

тел. +38(06451) 7 35 72 

E-mail: ugkh@lis.gov.ua  

Культура  Спеціаліст І категорії відділу культури 

Філенко Юлія Володимирівна 

тел.: 0660919883 

E-mail: kultura@lis.gov.ua 

Охорона здоров’я Начальник відділу охорони здоров’я 

Бондаренко Ігор Валерійович 

тел. (06451)7 32 52 

E-mail: voz@lis.gov.ua 

Економіка Начальник відділу економіки  

Мордасов Олександр Валерійович 

тел. (06451) 7 32 15 

 E-mail:econom@lis.gov.ua  
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КОНТАКТИ 

 Лисичанська міська військово-

цивільна адміністрація сприяє залученню 

інвестицій в економіку  Лисичанської міської  

територіальної громади. 

Керівник Лисичанської міської ВЦА Сєвєродонецького району 

Луганської області  

Заїка Олександр Сергійович, тел. (06451) 7 24 22 

 

Перший заступник керівника Лисичанської міської ВЦА 

Сєвєродонецького району Луганської області  

Мосейко Станіслав Вадимович, тел. (06451) 7-24-22  

 

Заступник керівника Лисичанської міської ВЦА 

Сєвєродонецького району Луганської області  

Калінін Олег Вікторович, тел. (06451) 7 29 81 

 

Заступник керівника Лисичанської міської ВЦА 

Сєвєродонецького району Луганської області  

Наюк Євген Олександрович, тел. (06451) 7 29 81 

 

E-mail: ispolkom@lis.gov.ua, http://lis.gov.ua/  
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